
 

 

 
 

 

SJANGER
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1 . INTERVJU - HENSIKT  
• formidle svar, informasjon, synspunkt og/eller en historie fra et intervjuobjekt 
• intervju eksisterer både som muntlig og skri;lig sjanger

2 . INTERVJU – ULIKE VARIANTER 
• to hovedvarianter
• sakintervju 
• har <l hensikt å belyse en konkret sak, f.eks. et aktuelt tema 
• intervjuobjektet er valg ut av hensyn <l temaet som skal belyses 
• portre>ntervju 
• har <l hensikt å gjøre oss kjent med en person 
• intervjuobjektet er selve temaet som skal belyses 
• (fik<vt intervju)

3 . HVORDAN SKRIVE ET INTERVJU? 
• fremgangsmåte 
• før intervjuet 
• under intervjuet 
• eCer intervjuet 
• skri;lig uDorming 
• hvordan skal teksten se ut?

4 . FRAMGANGSMÅTE – FØR INTERVJUET
• gjennomfør en grundig research av temaet 
• noter ned spørsmål du vil ha besvart 
• unngå ja/nei-spørsmål 
• bruk spørsmål som krever fyldige svar (hva, hvorfor og hvordan) 
• s<ll gjerne kri<ske spørsmål for å uDordre intervjuobjektet 
• ulike spørsmåltyper: Åpne spørsmål, lukket spørsmål, oppfølgingsspørsmål

5 . FREMGANGSMÅTE – UNDER INTERVJUET 
• s<ll spørsmål og lyC ak<vt <l svart du får 
• gjør notat i s<kkordform (gjør evt. opptak) 
• vær forberedt på at planlagt spørsmål kanskje må justeres underveis 
• s<ll mange oppfølgingsspørsmål 
• ikke avbryter intervjuobjektet 
• det kan være formålstjenlig å notere e-post eller mobilnummer <l intervjuobjektet
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6 . FREMGANGSMÅTE – ETTER INTERVJUET
• skriv en kladd så raskt som mulig, da husker du best 
• gjengi svaret 7l intervjuobjektet så nøye som mulig 
• husk at du også kan bruke andre observasjoner i intervjusituasjonen (kroppsspråk, mil jø o.l . )

7 . SKRIFTLIG UTFORMING - OVERSKRIFT 
• skal være en appe7?vekker som pirrer interessen og ønsket 7l lesere om å lese intervjuet 
• overskri@en bør være informa7v, men ikke kjedelig eller for åpenbar 
• 7ps: Et kort sitat eller et morsomt poeng fra intervjuet 
• overskri@en kan av og 7l med fordel lages 7l slu?, men se?er gjerne opp gjenta?e og velger den 
som passer best 7l slu?

8 . SKRIFTLIG UTFORMING - INGRESS 
• kan være en setning eller to som oppsummerer det teksten skal handle om 
• ingressen er o@e skrevet med uthevet skri@ eller i kursiv

9 . SKRIFTLIG UTFORMING - INNLEDNING 
• innledningen presenterer temaet for intervjuet l i? mer inngående enn ingressen 
• kort presentasjon av intervjuobjektet 
• noen ord om den saken intervjuet handler om 
• innledningen kan være faktaprega eller mer ha en mer personlig touch

10 . SKRIFTLIG UTFORMING - HOVEDDEL 
• skal være den meste omfa?ende delen 
• det er ikke all7d nødvendig å skrive alt som ble sagt, det er vik7g at teksten har en tydelig rød tråd 
• varier språket med spørsmål/svar, skildringer, direkte og indirekte tale 
• husk å dele hoveddelen inn i gode avsni?

11 . SKRIFTLIG UTFORMING - AVSLUTNING  
• avslutningen kan være en konklusjon, oppsummering, avrundende skildring (temaene/intervjuobjekt) 
eller gi et kort blikk på frem7dsutsiktene 7l teamet

12 . OPPSUMMERING 
• intervjuet skal belyse et bestemt tema 
• to sentrale varianter av skri@lig intervju: Sakintervju og portreGntervju 
• framgangsmåte: Før, under og e?er intervjuet 
• oppse?/struktur: Overskri@, ( ingress), innledning, hoveddel og avslutning


